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Retningslinjer for indlevering 
GASA GROUP Denmark A/S og datterselskaber 
 

 Odense, 29-06-2018 
 

Før, under og efter sæson har GASA haft løbende kontakt til indtrans såvel som forskellige gartnerier 
grundet gentagende udfordringer mht. sene levering på vores terminal.  
 
Mængden af varer som GASA modtager om formiddagen er stadig minimale til trods for at mængden 
(med undtagelse af mandage) ligger på 30 til 50% af bestillingerne. Dette samtidigt med, at 
forsinkelser sidst på dagen er et konstant problem. 
 
GASA genstarter sanktionssystemet da det til dato er det eneste, der effektivt har vist sig at gøre en 
forskel.  
 
GASA varsler derfor at vi fra den 9. juli 2018 igen følger op på indleveringen efter retningslinjerne i et 
system (se side 2), der læner sig op ad anbefalingen i Handelsbetingelsernes bilag 4.  
 
Den første uge vil eventuelle sanktioner blive oplyst, men faktureret til 0 kroner, således at vi alle får 
en ordentlig opstart. Dvs. at man først risikerer en økonomisk sanktion fra den 16. juli 2018.  
 
Basis info på faktura vil være, transportør, tidspunkt, bil nr., antal CC berørt. Breve opbevares pr. tur 
i 30 dage i tilfælde af at nogen vil have oplyst ordrenumre.  
 
Send småpartier af 10-varer ind dagen før  (Bemærk muligheden for at blande ”farver”) 
Husk at med 13.00 dagen før som skæringspunkts så er det for de fleste fynske leverandører muligt at 
sikre rettidig formiddagsindlevering ved at lade småpartier indlevere allerede den forudgående 
afgangsdag.  
 

- Husk at det skal være på separat Containere så de ikke er blandet med varer til afgang samme 
dag. 

- Da de fleste betaler minimum 2 CC fragt vil GASA som forsøgsordning tillade, at hvis man 
indleverer mindre partier (1 CC) dagen før så er det ok at indlevere på tværs af alle gavl farver 
og på samme CC. VIGTIGT er det dog at man husker ikke at blande ordre med to forskellige 
datoer.  

 
Større partier af formiddagsvarer fra hele landet 
Aftaler om tidlig indlevering af varer til kampagner, sammenplantninger m.v. forventes overholdt 
uanset om de er fra områder, der normalt formår formiddagsleverance eller ej. Ved manglede aftale 
overholdelse forbeholder GASA sig retten til at debitere tabt timeløn videre.   

 
Inddrag din (ind)transportør 
Ikke selvkørende leverandører opfordres til at aftale deadlines med egen transportør. Dvs. i forhold til 
opsamlingstidspunkt at have afklaret hvornår transportøren overtager ansvaret for rettidig levering.   
 
Særligt om varer fra Jylland/Århus 
Fra medio juni 2018 har Alex Andersen Ølund ændret løsning for jyske varer således, at de ikke 
længere slutsorterer de sidste varer pr. eksportør i Tilst, men i Højme. Hermed er deadline for alle nu 
den samme i branchen.  
 
GASA GROUP DENMARK A/S 
Logistic Manager, Niels Peter Bach 
  

http://www.gasagroup.com/
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10-varer fra fynske leverandører minus Sydfyn er rettidige, hvis modtaget senest kl. 12.00  

Modtages disse på hverdage senere, opkræves gartneriet efter følgende satser: 
 
 

Gebyr ved senere modtagelse Deadline 

100 DKK pr. CC Efter kl. 12.00 

200 DKK pr. CC Efter kl. 13.00 

 

Sydfyn er defineret som værende følgende postnumre 
5370-5399, 5600-5919, 5631-5642, 5683, 5700-5749, 5762-5791, 5754, 5874-5999  

 

Bagatelgrænse:  
Der eksistere ingen bagatelgrænse mht. kl. 10-varer. I forbindelse med seneste definition af kl. 
10-varer, så omhandler det alene ordre afgivet dagen før kl. 13.00 eller tidligere. Som 
udgangspunkt kan man som gartneri altid vælge at indlevere disse dagen før og i det tilfælde - så 
endda blandet efter gavletiket på samme CC blot de ikke blandes med varer til samme dag.  

 

Deadlines på afgangsdagen fra alle områder i Danmark 

Den officielle deadline for indlevering er kl. 15.30. Modtages varer senere end denne deadline 
benyttes der følgende sanktionssatser: 
 

Gebyr ved senere modtagelse 
Ej sæson 

16/06 – 14/03 
Sæson 

15/03 – 15/06 

200 DKK pr. CC fra kl. 16.00 fra kl. 16.30 

400 DKK pr. CC fra kl. 16.30 fra kl. 17.00 

 
 

Mht. færdselsuheld/længerevarende kø så tages der behørigt hensyn til samme. Kravet er dog at det kan bekræftes 
samt at transportøren kontakter Driftschef Ryan Jensen når det sker.  

 

Ordreaccept er (også) en accept af leveringstidspunkt 

Er der gartnerier i lokalområdet (mere end 50% af al dansk produktion er fra postnummer 52xx), som 
har mulighed for at garantere rettidig leverance selv hvis ordre afgives efter 10.30 så skal GASA Ikke 
hindre dette så længe accept også inkluderer en forventning om rettidig levering.  
 


